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ABSTRACT 
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Livslångt lärande 

En intervjustudie om förskolans betydelse i att lägga grunden för ett livslångt lärande 

 

Life-long learning 

A study about the preschool's importance in setting the basis for a life-long learning 

 

Antal sidor: 32 

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka vad några förskolepedagoger har för syn på 
förskolan som en grund för livslångt lärande, samt hur det kommer till uttryck i den 
pedagogiska verksamheten.  

En kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer har använts för att få fram vilken syn som 
tio pedagoger har. Resultatet visar att de undersökta pedagogerna har en förhållandevis diffus 
uppfattning om det livslånga lärandet i stort, men att de har en god uppfattning om förskolans 
uppdrag och att barn måste bemötas med positivitet och engagemang från pedagogerna, för att 
barnens lust och nyfikenhet till lärande ska kunna realiseras. Här spelar även inomhus miljön 
en stor roll. Miljön kan bli den tredje pedagogen. Pedagogerna i våra intervjuer har också 
visat att det är den sociala kompetensen som betyder mycket, och att våga visa sina fel och 
brister är betydelsefullt för såväl barn som vuxna.  
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1 Inledning 

De flesta barn i Sverige har en plats på någon förskola, där de vistas kortare eller längre 
stunder varje arbetsdag. Redan från det att barnet är ett år får det lära sig att ta ansvar, 
samarbeta och ta andra barns perspektiv. Under de senaste åren har vi uppmärksammat att 
förskolan mer och mer ses som en allt viktigare del i barnets utveckling och den får allt oftare 
större plats i media. Exempelvis kommer det att hållas en konferens i Mölndal, strax utanför 
Göteborg, i november 2009, som har syfte att höja kompetens och kvalitet på bl.a. svenska 
och italienska förskolor. Projektet pågår mellan 2008-2010 och finansieras av EU:s program 
för livslångt lärande. (Göteborgs- posten 2009-07-13) 

Enligt läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) som är det begrepp 
som vi kommer att använda i det fortsatta arbetet, är ett av förskolans uppdrag att lägga 
grunden för ett livslångt lärande, men det finns inte tydligt uttalat vad begreppet innebär och 
står för. Vi upplever ofta att det är ett begrepp som pedagoger använder i diskussioner om 
förskolans betydelse för de små barnen, men vi undrar om pedagogerna har en djupare insikt i 
vad det egentligen står för. I händelser när förskolans arbetssätt ifrågasätts är vår upplevelse 
att frasen slängs ut som om innebörden av begreppet vore en självklarhet. Vi upplever också 
att politiker i exempelvis media använder begreppet, men har de varit tillräckligt tydliga att 
förmedla budskapet till dem som faktiskt arbetar med det dagligen? 

Förskolans strävansmål i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) satte varje barns enskilda 
lärande i fokus. Kraven på dokumentation ökade och barnet skulle ges möjlighet att själv ta 
del av- och se sitt eget lärande. Vi tror att det var här som begreppet att lägga grunden för ett 

livslångt lärande fick en central roll i pedagogers medvetande. Vår upplevelse är också att 
diskussionerna bland politiker ökade och har fortsatt att öka i debatten om det livslånga 
lärandet. Begreppet har även fått en central roll inom EU de senaste åren. (Göteborgs- posten 
2008-04-18) Men fortfarande saknas en definition av begreppet anser vi.   

Vi hoppas att vi med vår undersökning kan bidra med kunskapsutveckling av förskolans syn 
på- och roll i- ett för barnen livslångt lärande. 

 

1.1  Bakgrund 

År 1945 gav Socialstyrelsen ut sitt första måldokument för förskolan, eller barnträdgårdar och 
daghem som verksamheten då kallades. Dokumentet benämndes som Pedagogiska 

anvisningar. I anvisningarna betonades att verksamheten skulle lägga grunden till en 
demokratisk samhällsfostran och utveckla barnens sinnen, fantasi, skaparglädje, 
uppfinningsförmåga och en sund och självkritisk inställning. Det dröjde till år 1959 innan nya 
anvisningar kom och som då utgick från utvecklingspsykologiska teorier. Utvecklingen av 
såväl självständighet som social anpassning ansågs viktigt. År 1968 tillsatte Socialstyrelsen 
barnstugeutredningen som gjorde en omfattande undersökning av hela förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorgen. Utredningen behandlade förskolans mål, inre arbete och 
organisation. Som en följd av utredningen fick Sverige år 1975 sin första förskolelag. 
Socialstyrelsen arbetade fram en serie arbetsplaner som vägledning för det pedagogiska 
arbetet i förskolan. I början av 1980-talet ökade kraven på mål och riktlinjer och 
Socialstyrelsen gav år 1987 ut ett program med namnet Pedagogiskt program för förskolan. 
Programmet tar sin utgångspunkt i barns uppväxtvillkor, utveckling och socialisation. 
Förskolan skulle arbeta pedagogsikt med tre olika områden: natur, kultur och samhälle. Det 
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arbetssätt som betonades var att utveckling och inlärning sker i ett ständigt samspel med andra 
och skall tas tillvara i alla situationer under dagen. Programmet vände sig till kommunernas 
ledningsorganisation och till förskolans personal. Statens styrning av förskolor hade så här 
långt förutom lagstiftning, främst utgjorts av råd och rekommendationer till kommunerna, 
som därefter fick utforma egna riktlinjer för verksamheten. (Regeringen, 1997/98). 

Den 1 juli 1996 överfördes ansvaret inom Regeringskansliet för förskolverksamhet och 
skolbarnsomsorg från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. I 
regeringsförklaringen samma år uttrycktes bakgrunden till denna förändring. Det livslånga 
lärandet skulle vara en hörnsten i den dåvarande regeringens politik. Sverige måste kunna 
konkurrera med hög kompetens. Förutsättningar för hög kompetens ansåg regeringen skulle 
ges genom en god kvalitet i alla skolformer, från förskola till högskola. Den 1 januari 1998 
övertog Skolverket tillsynsansvaret för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Samma 
tidpunkt gällde för lagstiftningen som övergick från socialtjänstlagen och till skollagen. 
Målsättningen med denna förändring var att förverkliga ett samhälleligt stöd för barns 
omsorg, omvårdnad och utveckling, med det dubbla syftet att ge föräldrarna möjlighet att 
förena föräldraskap och förvärvsarbete och att ge barn goda uppväxtvillkor. 
Samhällsutvecklingen ansågs ställa större krav på en kunskaps- och kompetensutveckling för 
varje individ. Grunden för denna utveckling skulle läggas redan i förskolan. Regeringens 
avsikt med att göra förskolan till en del av utbildningspolitiken, var inte att överge grunderna 
om förskolans familjepolitiska principer, utan att förskolan skulle kunna erbjuda både omsorg 
och främja barns utveckling. Däremot innebar det att det pedagogiska barnperspektivet skulle 
bli tydligare. Förskolan skulle i första hand vara till för barnens egen omsorg, utveckling och 
lärande. Barnomsorg och skolakommittén lade fram sitt betänkande Att erövra omvärlden – 
Förslag till läroplan för förskolan i november 1997. Därefter remissbehandlades betänkandet 
och Sverige fick en läroplan för förskolan den 1 augusti 1998. (Regeringen, 1997/98). 

En skillnad mellan Barnomsorg- och Skolakommittén (Regeringen, 1997/98) och Lpfö 98, är 
att Barnomsorg- och Skolakommittén tydligare markerade förskollärarnas ansvar, medan det i 
läroplanen står att det är arbetslaget, som har ansvaret för verksamheten och barnens 
utveckling. Ytterligare en skillnad är att kommittén föreslog att det skulle finnas både mål att 
sträva mot och mål att uppnå. Mål att uppnå är mål, som uttrycker vad barnen, med hänsyn till 
sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar förskolan. Dessa båda mål har 
sammanvävts till att endast omfatta strävans mål i den slutgiltiga läroplanen 1998 och som 
idag gäller. (a.a., 1997/98) 

 Läroplanskommittén lyfter i boken Jord för växande, särtryck ur växa i lärandet och att 
erövra omvärlden fram tre aspekter om lärandet i skolsammanhang.   

o Den första aspekten är att genom kunskap göra världen begriplig och meningsfull, där 
kunskap inte bara är en avbild av världen. Detta är en konstruktiv aspekt på kunskap. 
Varje individ ses som aktiv i skapandet av kunskap. Kunskap betraktas som det 
dynamiska samspelet mellan vad man vill nå för kunskap, Det vill säja den kunskap 
man redan äger, de problem man upplever och de erfarenheter man gör.  

o Den andra aspekten är den kontextuella aspekten, som är beroende av ett sammanhang 
och som utgör den tysta grund, mot vilken kunskap blir begriplig.  

o Den tredje aspekten är kunskap som redskap för att bearbeta och hantera världen. Det 
är den instrumentella aspekten.  
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Kunskap är i ständig omvandling och förändring såväl socialt som kulturellt. Att se kunskap 
som en aktiv process, innebär att sammanhanget ses som en aktiv integrerad grund och en 
förutsättning för lärande. 
 
Läroplanskommittén definierade fyra olika former av kunskap: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet.  

o Faktakunskap är information, regler och konventioner. Genom fakta vet vi något, vi 
vet att något förhåller sig på ett visst sätt. Fakta är något vi kan formulera i ord och 
kan minnas. 

o  Faktakunskap och förståelsekunskap är intimt bundna till varandra. Att förstå är att 
begripa och uppfatta meningen med något. Fakta är förståelsens byggstenar.  

o Färdighetskunskap är som namnet antyder en praktisk kunskapsform. Denna form av 
kunskap kommer till uttryck i handlingar och beteenden, som är välkända för utövaren 
men som inte enkelt kan uttryckas i ord.  

o Förtrogenhetskunskap är att bli bekant med t.ex. regler och göra dem till sina, och 
kunna tillämpa dem på ett korrekt sätt.  

Med nämnda perspektiv på kunskap och lärande måste kunskap ses som en process, som 
förutsätter ett aktivt samspel med andra människor och fenomen i omvärlden. Kunskap blir 
något som skapas och definieras tillsammans med andra. Med beskrivna synsätt på kunskap 
måste också synen på barn förändras. Respekten för barn som resursrika och nyfikna 
individer, som med egen kraft och lust vill lära bör öka. Barnen blir aktiva medskapare av sin 
egen kunskap (Skolverket, 1998).    

Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skall förskolan främja lärande, vilket 
innebär att det inom förskolan är nödvändigt att i arbetslagen diskutera innebörden av 
begreppen kunskap och lärande. ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 
uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter 
och samspelar med varandra” (Utbildningsdepartementet, 1998:10). I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står också den värdegrund som den svenska förskolan skall 
arbeta efter. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall råda på förskolorna. 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 
skall hålla levande i arbetet med barnen.” (Utbildningsdepartementet, 1998:7).  
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1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskolepedagoger ser på det livslånga 
lärandet och hur det kommer till uttryck i deras pedagogiska verksamhet. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur ser pedagogerna på förskolan som en grund för livslångt lärande? 

- Hur kommer det livslånga lärandet till uttryck i den pedagogiska verksamheten genom 
pedagogerna?  

 

 

1.4  Begrepp 

Nedan kommer några begrepp som bör förklaras för att helt kunna förstå vår undersökning. 

 

1.4.1  Memorandum 

”Memorandum är det engelska ordet för promemoria. Promemoria, PM är ett kortfattat 
dokument som utgör minnesanteckningar eller en redogörelse för ett avgränsat ämne. 
Promemoria är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter och utredningar” 

(Nationalencyklopedin)  

1.4.2  Det formella, ickeformella och informella utbildningssystemet 

”Med formell utbildning menas organiserad utbildning inom utbildningssystemet, exempelvis 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Icke-formell 
utbildning är organiserad utbildning vid sidan om det formella, exempelvis 
arbetsmarknadsutbildningar, personalutbildning, kompetensutveckling och folkbildning. Den 
informella sker utanför den organiserade utbildningen. Arbetsplatsen kan vara en sådan, men 
lärandet som sker i föreningsvärlden, i familjen och vardagen ses i första hand som 
informellt” (Skolverket 1999:20) 

1.4.3  OECD 

”OECD betyder: Organisation for Economic Co-operation and Development, och är ett forum 
för idé och erfarenhetsutbyte och ett organ för analys inom alla områden som påverkar den 
ekonomiska utvecklingen, främst i de 30 medlemsländerna. OECD:s kärnområden är 
makroekonomisk utveckling samt struktur- och handelspolitik, men verksamheten innefattar i 
princip alla arbetsområden i Regeringskansliet” (Regeringen) 
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1.4.4 UNESCO 

”Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation/information. Målet för Unesco, och hela FN:s arbete, är att skapa 
fred genom ökat samarbete mellan länder. UNESCO står för United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. Organisationen skapades 1946. Unesco har 191 
medlemsländer och Sverige blev medlem 1951” (Svenska Unescorådet) 
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2  Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet behandlas synen på det livslånga lärandet utifrån såväl forskning som 
styrdokument.  

 

2.1 Idén om livslångt lärande 

Idén om livslångt lärande presenterades för första gången för över fyrtio år sedan av 
UNESCO. Under en tid fick livslångt lärande ett stort genomslag i den utbildningspolitiska 
debatten tillsammans med OECD och Europarådet. Då som nu handlade det livslånga lärandet 
mycket om individens ansvar att ta tillvara det livslånga lärandets möjligheter (Skolverket 
1999). På 1960- och 1970 talet var det annan politisk kultur mot idag och dåtidens livslånga 
lärande var förankrad i humanistisk tradition kopplad till en önskan om ett bättre samhälle, 
och högre livskvalitet. Begreppet stod för den personliga utvecklingen hos varje enskild 
individ samt för den ökade självkänslan. ”Individuell autonomi, självförverkligande, 
jämlikhet och demokrati var nyckelord och livslångt lärande sågs som en komponent i ett 
vidare ideologiskt sammanhang” (Skolverket 1999:17). Förslagen fick inget riktigt genomslag 
i utbildningspolitiken då, vilket Rubensson (a.a., 1999) menar var på grund av att idéerna var 
utopiska och aldrig lyckades komma över till implementeringsstrategier. Begreppet 
avstannade av bristen på innehåll, på sociala, kognitiva och politiska bestämningar, men även 
om begreppet aldrig riktigt slog igenom under den tiden så fick begreppet ändå ett visst 
avtryck i den svenska utbildningspolitiken, så som olika former för offentlig och formell 
vuxenutbildning (a.a., 1999) 

Skolverket (1999) menar att det finns två generationer av livslångt lärande och att begreppet 
livslångt lärande inte är något nytt påhitt, men betydelsen av begreppet har förändrats genom 
åren, vilket inte är särskilt ovanligt när det gäller politiska begrepp eftersom det helt beror på 
intressen och sammanhang. (a.a., 1999) Skolverket menar dock att begreppet livslångt lärande 
är ett vagt begrepp som kan anpassas utifrån var och en beroende på intresse. De menar att 
begreppet har en sorts öppenhet som gör, att de som har ett utbildningspolitiskt intresse, kan 
uttrycka sig och sina åsikter och samtidigt använda begreppet. ”Brist på bestämningar leder 
till att begreppet blir tänjbart och åtkomligt, vilket gör att det kan användas i de mest skilda 
sammanhang och utan svårighet laddas med nytt innehåll. Formen består men innehållet 
skiftar” (a.a., 1999:16). 

Staffann Larsson skriver i inledningen av boken Livslångt lärande (1996) att begreppet 
”livslångt lärande” först fick fäste hos de personer som formulerar utbildningsplanering på 
både nationell och internationell nivå. Begreppet har sedan spridit sig och används idag som 
ett positivt laddat begrepp av de flesta. Som exempel skriver författaren att såväl den nya 
regeringen i Sydafrika, liksom den gamla borgerliga regeringen i Sverige använder begreppet 
som sitt. Begreppet ”livslångt lärande” förefaller vara användbart i många skilda 
sammanhang, vilket är möjligt då begreppet inte har någon tydlig formulerad innebörd. 
Larsson skriver vidare att människan föds som en tänkande person, och att så länge vi är 
vakna fylls vårt medvetande med alla möjliga intryck. Dessa intryck av vår omvärld skall 
sedan tolkas. Detta tolkande pågår ständigt och det blir till vår personliga kunskap. Den 
personliga kunskapen bildar sedan basen för varje persons sätt att föreställa sig omvärlden. 
Våra tolkningar formas av våra olika kulturers sätt att se på världen. Det finns alltså enligt 
Larsson ingen fullständigt neutral utkikspunkt vi kan ta i besittning för att förstå världen. Våra 
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intryck och vårt tolkande av olika situationer gör att vi agerar, handlar medvetet eller 
omedvetet i olika situationer. (a.a., 1996). 

Kjell Rubenson (1996) menar att i arbetet med begreppsutvecklingen inom UNESCO 
betonades att framväxten av livslångt lärande inte endast rörde utbildning utan skulle 
betraktas som en samhällsfråga och inrymma en integration mellan utbildning och det 
vardagliga livet genom kontinuerliga inlärningssituationer. En förutsättning för livslångt 
lärande är att begreppet ”utbildning” förändras så att det omfattar både det formella, icke-
formella och alla informella inlärningssituationer. När begreppet introducerades på 1960-talet 
var det både av ekonomiska och sociala skäl och riktades främst till ungdomar som 
uppmanades att fortsätta studera på högre nivå. Det förespråkades inte bara att det existerade 
ett starkt samband mellan investeringar i utbildning och ekonomisk tillväxt utan att en mera 
jämlik fördelning av investeringar i utbildning skulle utjämna de individuella 
inkomstskillnaderna. Då var detta antagande viktigt, därför att det kopplade ihop 
legitimeringen av utbildningsreformer med sociala krav på lika möjligheter. Ökad jämlikhet 
beträffande utbildningsmöjligheter sågs som den viktigaste hävstångskraften i samhället. I 
policydokument från olika länder under början av 1990-talet dominerar det ekonomiska 
perspektivet. Vidare menar författaren att om man jämför de olika tidsperioderna så har 
begreppet mist sitt utopiska ursprung och nu getts en smalare tolkning centrerad kring 
ekonomin och samhällets behov av kvalificerad arbetskraft med nödvändig skicklighet och 
kompetens (a.a.) 

 

2.2 Det livslånga lärandets återinträde i politiken 

Det livslånga lärandet kom inte tillbaka i debatten förrän i slutet av 1980-talet och under 
1990-talet, men nu såg man ett tydligare politiskt ställningstagande.  Sverige genomgick en 
ekonomisk kris, och det livslånga lärandet sågs som en möjlighet att skapa tillväxt och 
sysselsättning. Begreppet har från 1960-talet gått från idealism till reduktionism, men det 
finns saker i de båda generationerna att bevara menar Skolverket (1999). Den ekonomiska 
delen är en självklarhet, men livslångt lärande är lika viktigt för demokratins utveckling. ”En 
stabil demokrati är en förutsättning för långsiktig ekonomisk tillväxt” (a.a., 1999:18). 
Skolverket är ändå kritiskt till de båda generationernas brister på konkreta idéer och ansvar 
för implementering. En orsak sägs vara att begreppet blivit vagt och utan anknytning till 
politiska institutioner och styrmedel (a.a.). Skolverket ser ändå en förändring som innebär att 
det livslånga lärandet och utbildningspolitiken inte längre har monopol på lärandet, utan det är 
minst lika viktigt det som sker inom det informella området ”Skolplikt kanske måste ersättas 
av lärplikt” (a.a., 1999:25). 

Det livslånga lärandet diskuteras inte bara i Sverige utan den internationella debatten är också 
stor. På ett utbildningsministermöte 1996 fastställde OECD ett antal grundpelare i det 
livslånga lärandet som skulle gynna utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Året efter 
enades arbetsmarknadsministrar i OECD om en strategi för livslångt lärande som bland annat 
bygger på ett långsiktigt perspektiv för att säkra tillgången till ständigt återkommande 
tillfällen för kvalificerat lärande (Skolverket, 1999). 

I inledningen av rapporten Debatten om det livslånga lärande. Den nationella konsultationen 

om EU-kommissionens memorandum om livslångt lärande (Utbildningsdepartementet, 2001) 
definieras det livslånga lärandet av kommissionen som all meningsfull inlärningsverksamhet 
som bedrivs fortgående med syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap. Begreppet 
livslångt lärande är också tvådimensionellt, där den livslånga dimensionen står för att 
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barnet/individen måste lära sig under hela livet. Den livsvida dimensionen står för att 
barnet/individen lär sig i olika miljöer. Även om barnet/individen lär sig i alla miljöer innebär 
det inte att alla miljöer är lika stimulerande och ger lika goda förutsättningar för lärande.  
Personlig motivering till att lära sig och en mångfald av inlärningsmöjligheter är det som 
slutligen avgör om det livslånga lärandet skall lyckas. Kommissionen anser att livslångt 
lärande har en betydelsefull funktion i att ge människorna de kunskaper, värderingar och 
attityder som behövs för att vara aktiva medborgare som kan utöva sina rättigheter och 
skyldigheter. Bildning och utbildning är ett viktigt redskap för att försvara och utveckla det 
demokratiska systemet. I den svenska debatten kopplas ofta det livslånga lärandet ihop med 
vuxenutbildningen, vilket gör att fokus inte hamnar på de inledande formerna av utbildning 
såsom förskolan, förskoleklassen och grundskolan. Pramling m.fl. (2006) menar likafullt att 
förskolan är en viktig del i det livslånga lärandet dels för individens utveckling och dels 
överförandet av ett gemensamt kulturarv från en generation till en annan. Förskolans del i 
processen är att förena barnens mål med de samhälliga målen, samtidigt som barnens lust till 
kunskap måste öka och utmanas (a.a., 2006). 

En konsekvens av livslångt lärande som den svenska debatten pekar på är att det blir ett 
individuellt ökat ansvar framförallt när det gäller icke-formellt och informellt lärande och att 
det blir individen som måste söka upp olika lärmiljöer. Det i sin tur kan göra att segregationen 
ökar. Den sociala bakgrunden slår igenom med ökade klasskillnader. Lusten att lära lyfts fram 
i debatten och det är först när barnet/individen ser att lärandet tillför något som det kan bli 
aktuellt med vidare planlagda studier. (Utbildningsdepartementet, 2001). Pramling m.fl. 
(1999) och Jonstoij (2000) instämmer i kommissionens syn på vikten av att man redan i 
förskolan utgår från barnets/individens behov och att förskolan skall lägga tonvikten på leken 
och lusten att lära. Följande formulering återfinns i rapporten: Debatten om det livslånga 

lärande. Den nationella konsultationen om EU-kommissionens memorandum om livslångt 
lärande 2001 

 

Pedagogiken i barnomsorgen framhålls som särskilt betydelsefullt ur ett livslångt 
lärandeperspektiv. Den pedagogik som många menar är kännetecknande för 
barnomsorgen utgår från individen. Alla barn lär sig ständigt. Lust, nyfikenhet, 
trygghet, lek, olika uttrycksformer, självkännedom och växande är några 
pedagogiska och psykologiska nyckelord. Det är den trygga människan som har 
beredskap att möta otrygghet och vågar utmana. Det är lust och nyfikenhet som 
skapar kraft och uthållighet i lärandet. Memorandumets syn på lärande är inte i 
samklang med den syn som finns i pedagogiken för yngre barn. Om individens 
lärande är en förutsättning så måste lusten och nyfikenheten hos individen 
grundläggas i unga år. (a.a., 2001:32) 

 

Bernt Gustavsson (1996) menar att de tankar som låg bakom begreppet livslångt lärande var 
hämtade från en humanistisk tradition som ser människan som bärare av potentiella resurser. 
Humanismen ser möjligheterna för människan men tenderar att bortse från det som begränsar 
människan. Livslångt lärande blev under 1970-talet ett allmänt begrepp som kunde användas i 
de flesta sammanhang. Sedan övertogs begreppet och började användas i nyliberala 
sammanhang och där människan blir reducerad till en ekonomisk varelse som verkar och lär 
endast med sitt eget intresse för ögonen. Gustavsson vill i sin rapport införa ett annat sätt att 
se på det livslånga lärandet, det integrativa perspektivet. ”Utgångspunkten för detta perspektiv 
på livslångt lärande är att det mänskliga lärandet sker i alla åldrar, från vaggan till graven, och 
att detta sker inom olika områden av livet. När detta inses fullt ut integreras enligt Gustavsson 
ett fullödigt och dynamiskt lärande både i och förhållande till livsområde och ålder” (S. 49). 
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Den integrativa ambitionen utgår från tanken att inte isolera det lärande som sker inom ett 
visst område eller i en viss ålder utan att söka sambanden och dra nytta av lärandet som sker i 
olika situationer. Studerar man begrepp som livslångt lärande och liknande under deras 
historiska utveckling ser man hur formen består men innehållet skiftar. Gustavsson anser 
vidare att allt lärande sker från det bekanta till det obekanta och genom förförståelse och 
tolkning gör det obekanta till något bekant.       

 

2.3 Två dimensioner av livslångt lärande 

Skolverket (1999), Ellström m.fl. (1996) och Pramling m.fl. (2006) menar att det livslånga 
lärandet är ett komplext begrepp, ett begrepp som används för att gestalta den livslånga 
process som lärandet består av. Ett begrepp som inte är helt lätt att förstå och som innehåller 
många olika aspekter och dimensioner. De menar att även det livsvida är en del i det livslånga 
lärandet. Rubenson (1996) skriver att begreppet livslångt lärande grundas på tre fundamentala 
principer. Den första är principen om lärande under hela livstiden. Den andra principen är den 
om att lärandet är livsvid. Det vill säga att uppfattningen är att lärande sker i många olika 
sammanhang, att många betydelsefulla inlärningssituationer återfinns utanför det formella 
utbildningssystemet. Den tredje principen är att förverkligandet av principerna livslång och 
livsvid, är beroende av att individen har en vilja att lära nytt, för utan den viljan sker ingen 
läroprocess (a.a.).  Skolverket ser på det livslånga lärandet som en helhetssyn på utbildning 
och menar att lärande kan ske på olika platser och i flera olika miljöer. ”Utbildningspolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, regionalpolitiken och socialpolitiken har ett 
gemensamt ansvar för det livslånga och livsvida lärandet” (Skolverket 1999:10) Begreppet 
menar de består av två dimensioner. Den livslånga betyder att man lär hela livet, medan den 
livsvida innebär att man tillåter formellt, ickeformellt och informellt lärande. Det livslånga 
och livsvida lärandet är av stor betydelse för utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, 
arbetsplatsen och det civila samhället (a.a.). Pramling m.fl. (2006) skriver på liknande sätt att 
det livslånga lärandet innehåller en del olika aspekter som att det är: Tidsrelaterat, 

innehållsrelaterat och människans attityd och förhållande till lärande, där framförallt 
människans attityd och förhållande till lärande ses som den allra viktigaste delen i det 
livslånga lärandets process. 

 

2.4 Grunden för ett livslångt lärande 

Den dagen en människa föds börjar det livslånga lärandet. Skolverket (1999), Pramling m.fl. 
(1999) samt Jonstoij (2000) menar att varje dag får barn och individer nya erfarenheter och de 
lär sig hela tiden utifrån sina gamla. Här använder Pramling m.fl. (1999) aspekter som 
tidsrelaterad och innehållsrelaterad. Den tidsrelaterade beskriver människans lärande genom 
hela livet, från vaggan till graven. Lärandet sker lika mycket medvetet som omedvetet och det 
lilla barnet visar genom studier att de inte bara omedvetet lär sig saker utan att de även 
medvetet erövrar och forskar sin omvärld. Den innehållsrelaterade omfattar de kvalitéerna på 
kunskaperna samt förändringen över tid. De kunskaper som vi har, får och bär med oss hela 
livet vidgas, utvecklas och förändras. Vi lär om och vi lär oss nytt. Det vi lär oss som barn 
använder vi oss av hela livet, men som vuxen använder vi oss av samma kunskap fast på ett 
annat sätt och i andra sammanhang (a.a., 1999). Förskolan beskrivs också som en viktig del i 
barns lärande och där en grund läggs, som skolan senare skall bygga vidare på (a.a., 1999). 
De menar dock att det kan medföra att kunskapen som barnen får inom förskolan får en 
statisk betydelse och att alla barn på så sätt skulle ha ”samma” grund, vilket inte är helt sant. 
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Alla barn har olika erfarenheter och olika sorters byggstenar därför menar de att man inte 
riktigt kan påstå att förskolan lägger ”grunden”. Däremot hävdar de att det naturligtvis är 
viktigt hur de första lagren samt vilka byggstenar som de får tidigt i livet ser ut eftersom det är 
de som skall utveckla barnen inför ett fortsatt lärande (a.a., 1999).   

Skolverket (1999) menar i sin tur att man kan se det formella utbildningssystemet från två 
olika synvinklar. Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola lägger grunden för det livslånga 
lärandet, genom att barnen/eleverna lär sig läsa, skriva och räkna. Men det livslånga lärandet 
är också beroende av den enskilda individens lust och motivation till lärande. Detta 
uppmärksammar också Pramling m.fl. (1999). De beskriver att barnens lärande sker 
tillsammans med andra i ett socialt sammanhang i början med hjälp av rörelser och senare 
med hjälp av tal och skrift. Beroende på hur barnen blir bemötta av sin omgivning kommer de 
att utveckla sin själständighet och identitet. Beroende av hur de blivit bemötta kommer de 
också att se sig själva som lärande människor eller inte. Barn blir tidigt medvetna vad de kan 
och vad de inte kan och deras självkänsla stärks när de lyckas. Barn som blir bemötta med 
positivism i sitt lärande får ny lust och energi att fortsätta lära genom hela livet. De barn som 
får andra erfarenheter kan istället förlora sin tilltro till sitt eget lärande och sin förmåga.  

I boken barn med rätt att lära (Jonstoij, 2000) skriver författaren att det fanns en tid då vuxna 
kunde förutse vilka förmågor och faktakunskaper som ett barn skulle komma att ha behov av i 
sitt liv. Dagens snabba utveckling i samhället gör att kunskap snabbt blir föråldrad och det är 
svårt att förutse vilka kunskaper och färdigheter som barnen behöver i framtiden. Pedagoger 
inom förskolan måste hela tiden fylla på med ny kunskap och nya perspektiv på kunskap. (a.a. 
2000). Jonstoij skriver vidare att dagens barn skiljer sig från de barn vi pedagoger en gång 
var, vilket innebär att vi inte kan utgå från vår egen barndom när vi arbetar med att formulera 
vad vi menar med kunskap och lärande i förskolan. Förskolan är inte startpunkten i barns 
lärande. Pramling m.fl. (1999) hävdar att genom positiva och engagerande pedagoger blir det 
positiva och initiativrika barn, för under barnens första levnadsår kommer de att lära sig 
mycket mer än vad de kommer att göra i senare tidsperioder i livet. ”En förskolepedagogik 
som går ut på att lära barn lära, dvs. hjälpa dem att bli bättre skickade att förstå och erfara sin 
omvärld, menar vi är den bästa grunden till ett livslångt lärande, ett lärande som gör att man 
ständigt erövrar nya aspekter och dimensioner av världen i sitt medvetande” (a.a., 1999:12). 
Följande formulering återfinns i Lärandets grogrund (a.a., 1999). 

 

På sikt skall det livslånga lärandet ge barn möjlighet att tillägna sig de kunskaper, 
vilka tillsammans utgör den gemensamma referensram alla människor behöver för 
att leva och att aktivt delta i ett demokratiskt samhälle. För att människan skall 
kunna gå utanför och vidga den gemensamma referensramen, måste barn även 
utveckla sin specifika förmåga och sin individuella kunskap. Detta inte minst därför 
att variationen och mångfalden utgör viktiga faktorer i all utveckling, individuell så 
som kollektiv. Det måste med andra ord finnas enskilda människor med olika 
perspektiv och kunskaper. Samtidigt måste det på en kollektiv nivå finnas olika 
teorier, vilka i möten mellan människor skapar spänning, reflektion och därmed 
nödvändigheten av ett ställningstagande, i var just jag som pedagog har mitt hjärta 
och min förståelse (a.a.1999:26). 
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2.5 Möjlighet till fortsatt utbildning 

Skolverket (1999) anser att det formella utbildningssystemet skapar grunden för ett livslångt 
lärande. Systemet ger barnen grundläggande färdigheter och kunskaper. Barnomsorgen ses 
som minst lika viktig som de övriga skolåren i att ge varje enskild individ en god grund för ett 
livslångt lärande. Gymnasiekompetens har länge setts som tillräckligt, men Skolverket tror att 
kraven kommer bli högre och att högskolekompetens blir den framtida basen. Individen 
kommer också att få ett större ansvar själv när det gäller ett livslångt lärande. Grundläggande 
färdigheter är nödvändigt men inte tillräckliga, och individens intresse kommer att bli mer 
betydelsefullt. Pressen på det formella utbildningssystemet kommer att bli större genom att 
utveckla varje individ till att se positivt på utbildning och lärandemiljöer (a.a.). 

Det formella utbildningssystemet har också till uppgift att bryta betydelsen av den sociala 
bakgrunden. Vuxenutbildningen har i sin tur till uppgift att minska kunskapsklyftorna, samt 
att bryta trenden för dem som hamnat utanför det livslånga lärandet (Skolverket 1999). 

Larsson (1996) menar även att människor lär sig olika beroende på vilken livssituation de 
befinner sig i. Arbetet ser olika ut för varje individ. Inom tillverkningsindustrin kan det många 
gånger vara så att du som individ arbetar med ett visst moment i tillverkningen av något större 
exempelvis en bil. Eftersom du då endast arbetar med samma moment varje dag så sker inte 
så mycket ny inlärning medan en som arbetar med skiftande arbetsuppgifter har större 
möjligheter att skaffa sig nya kunskaper. Vår fritid ger oss många tillfällen där vi indirekt 
skapar tillfällen för inlärning. Massmedia ger oss stora möjligheter att utvecklas som 
personer. Larsson skriver vidare att ”i själva verket finns det samband mellan det arbetsliv 
man har och det sätt man använder massmedia på. De som har föga kunskap att utvinna i 
arbetet väljer ofta en ensidig ‘kost’ av massmedia: deras tolkningar utmanas sällan och de lär 
således mindre” (a.a., 1996:17). Det här gör att kunskapsklyftan ständigt ökar, de som från 
börjar har mer kunskap väljer oftast att i vardagen skaffa sig mer kunskap genom de val de 
gör. Med den här kunskapen menar författaren att vuxenutbildningen bör organiseras så att 
den bryter de mönster som individerna kommit in i. När en person tillägnar sig ny kunskap 
omvärderas de tidigare lärdomarna som personen besitter. Det gör att vuxenutbildningen som 
ett led i det livslånga lärande även handlar om jämlikhet. De individer som inte haft möjlighet 
att studera som unga ges nu en möjlighet att studera som vuxna och därmed kan klyftan 
mellan människor förhoppningsvis minska (a.a.). 

Det livslånga lärandet kan inte implementeras ovanifrån, och det livslånga lärandet kan 
knappast styras. Det statliga ansvaret handlar om att skapa förutsättningar för individer och 
företag, att investera i utbildning och lärande. Vid varje tidpunkt i en människas liv skall det 
finnas en möjlighet till utbildning, eftersom individer har olika behov vid olika tidpunkter, 
och det förändras ständigt (Skolverket 1999). 

 

2.6 Ny skollag 

För närvarande är ett förslag till ny skollag ute på remiss. I den nya skollagen betonas vikten 
av utveckling och lärande men även i fortsättningen skall omsorg, utveckling och lärandet 
bilda en helhet i verksamheten. För att förtydliga att förskolan är det första steget i det 
formella utbildningsväsendet föreslås att förskolan skall börja använda sig av begreppet 
”undervisning” och förskollärarna skall få det övergripande ansvaret för verksamheten och 
inte arbetslaget som det är i dagsläget. (Stensson, 2009). Tidningen Förskolan skriver också 
om förslaget till den nya skollagen som bland annat innehåller gemensamma regler om 
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övergripande mål, värdegrund och elevers och föräldrars rätt till inflytande för både privata 
och kommunala förskolor och skolor. Enligt förslaget skall förskolan bli en egen skolform 
och det första steget på utbildningstrappan. Vilket innebär att man uppgraderar synen på 
förskolans innehåll och barns rätt till lärande. Enligt utbildningsminister Jan Björklund har 
många redan uppfattningen att förskolan hör till skolan. Trots det är det är det en viktig 
markering för att visa förskolans pedagogiska uppdrag. (Ingvarsdotter, 2009)  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi gick tillväga för att besvara undersökningens syfte och 
frågeställning. 

 

3.1 Metodval 

För att få kunskap om vilken syn pedagogerna har på förskolan som en grund för livslångt 
lärande använde vi semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna är 
ämnesorienterade i mening att två personer talar om ett ämne som båda är intresserade av. 
Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonens vardagsvärld. (Kvale, 1997). Att frågorna är semistrukturerade 
innebär att vi har en intervjuguide med tre huvudfrågor med utrymme för eventuella 
följdfrågor. Vi valde att använda oss av öppna frågor som gav respondenten möjlighet att med 
sina egna ord formulera svaren på frågorna. Öppna frågor lämnar också utrymme för ovanliga 
eller oförutsedda svar, tankar och erfarenheter. Resultatet av intervjuerna beror mycket på 
intervjuarens förmåga att upprätta ett möte där den som skall intervjuas känner sig trygg 
(Bryman, 2002). Det kvalitativa synsättet innebär ett induktivt förhållande till 
forskningsprocessen, d.v.s. att forskaren går från det personliga till det mera allmänna när 
hon/han tolkar texten. 

 

3.2 Urval 

I empirin intervjuas tio verksamma pedagoger, förskollärare och barnskötare på fyra olika 
förskolor. Vi väljer att benämna alla som pedagoger och tar ingen hänsyn till yrkestitel under 
empirin.  De arbetar med barn i åldern 1-6 år, tre av pedagogerna är verksamma inom Reggio 
Emilia inspirerade förskolor. Åldern på de intervjuade personerna är 24 - 57 år och de har 
arbetat inom barnomsorgen mellan 0,5 år och 35 år. De flesta av intervjuerna var 
bekvämlighetsintervjuer, vilket enligt Bryman (2002) är ett urval som görs för att personerna 
är lättillgängliga för forskaren. Sju av tio intervjuer är bekvämlighetsintervjuer, d.v.s. det är 
nära arbetskamrater till oss som deltagit. I några av intervjuerna har vi talat med för oss 
obekanta pedagoger och där är det rektorn för den förskolan som gjort urvalet. Vi har försökt 
att intervjua pedagoger som arbetar i förskolor som ligger i olika sociala områden. Dels 
förskolor som ligger i socialt utsatta områden och dels förskolor som finns i områden där 
föräldrar har en högre utbildning och oftast svensk bakgrund. Utgångspunkten för urvalet är 
att vi ville få ett så brett underlag som möjligt och där pedagoger i sitt arbete möter barn och 
föräldrar med olika bakgrunder och förutsättningar. En förskola ligger i en storstad, två 
förskolor återfinns i en tätort till Stockholm samt en förskola som är belägen i en liten stad 
men i samma kommun som de två föregående förskolorna. 

 

3.3 Genomförande 

Samtliga utom en pedagog intervjuades på sina egna arbetsplatser. Den pedagogen 
intervjuades på en för henne välkänd förskola eftersom den ligger i hennes 
verksamhetsområde. ”Att skapa ett tryggt klimat är avgörande för att man ska lyckas få 
svarspersonen att berätta saker ur sitt perspektiv, vilket i sin tur är viktigt om intervjun ska bli 
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bra” (løkken, Søbstad 1995:113) Intervjuernas längd varierade mellan 10-30 minuter med 
varje pedagog. Som hjälpmedel vid varje intervjutillfälle användes diktafon, efter att varje 
respondent godkänt det. Därefter har det skett en transkribering av varje intervju. Varje 
pedagog har sedan fått möjlighet att i efterhand komplettera sina intervjuer vilket ingen 
gjorde. När varje intervju var transkriberad fick varje pedagog skriva under att de godkänt 
transkriberingen. Vid bekvämlighetsintervjuerna fick inte pedagogerna frågorna i förväg utan 
de fick enbart veta att intervjun skulle handla om det livslånga lärandet, medan de för oss 
okända pedagogerna fick frågorna i förväg. Vi intervjuade pedagogerna under en tvåveckors 
period och intervjuerna delades upp mellan oss. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

När transkriberingen var färdig tematiserades utsagorna och tolkades. Enligt Bryman (2002) 
är den centrala idén inom hermeneutiken den att forskaren som analyserar en text ska försöka 
få fram textens mening utifrån de perspektiv som dess upphovsman haft. När empirin 
sammanställdes framkom det att många utsagor liknade varandra, beslutet togs att slå samman 
två av frågorna i intervjun: Vad anser du är förskolans uppdrag och Arbetar du med ett 
livslångt lärande? Hur? De två frågorna bearbetades tillsammans och tematiserades under 
temat: Arbetet med det livslånga lärandet i den pedagogiska verksamheten.  

Enligt förskolans läroplan skall förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande, vad betyder 

det för dig? Den frågan anser vi vara den mest centrala frågan i våra intervjuer eftersom den 
innehåller huvudsyftet med vår empiri. De utsagorna kommer därför att tematiseras och 
analyseras under ett eget tema och analys: Pedagogernas syn på det livslånga lärandet.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår empiri följt de regler och föreskrifter som Vetenskapsrådet ställt upp 
(www.vr.se). Det första är att varje intervjuperson informerats om vilket syfte vi hade med 
vår empiri. Därefter fick de veta att deltagandet i empirin är frivilligt och att de när som helst 
kunde välja att avbryta sin delaktighet samt att det insamlade arbetsmaterialet endast kommer 
att användas i studien och förstöras när examensarbetet är godkänt och publicerat. Därefter 
informerades intervjupersonerna om att deltagandet är anonymt, och att det inte förekommer 
några namn i slutarbetet. När arbetet är klart kommer det att skickas till de förskolor som 
deltagit i vår empiri. På detta sätt får de deltagande pedagogerna möjlighet att ta del av det 
slutgiltiga arbetet (a.a.). Respondenterna har även informerats om den konfidentialitet som 
gäller, nämligen att vi i vårt arbete inte kommer att redovisa någon privat data som kan 
identifiera undersökningspersonerna. (Kvale, 1997).  

 

3.6  Validitet och Reliabilitet 

Validitet är enligt Bryman (2002) frågan om huruvida ett mått verkligen mäter vad det är 
avsett att mäta. Vi anser att vår empiri har en hög validitet eller tillförlitlighet då vi genom 
intervjuer med respondenter fått deras syn på det livslånga lärandet. Eftersom vi använt oss av 
öppna frågor så har intervjupersonen haft möjlighet att följa upp respondenternas utsagor för 
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att verkligen utreda och få svar på de frågor som är viktiga för empirin. Emellertid är 
reliabiliteten eller trovärdigheten något lägre då respondenternas utsagor har tolkats och 
tematiserats. En stor fördel för oss som intervjupersoner är att vi är verksamma inom 
förskolan och känner till både förskolans yrkesspråk och dess miljöer. Det ger oss fördelar vid 
intervjutillfället, tematiseringen och tolkningen av de utsagor som vi fått jämfört med 
personer utanför förskolans värld. 

 

3.7  Metodkritik 

Varje person har sin egen teknik när hon/han ställer frågor vilket gör att samma fråga kan 
upplevas olika av respondenterna. När det sedan kommer till eventuella följdfrågor så väljer 
den som utför intervjuerna inte på samma sätt när det gäller att följa upp de utsagor de får från 
respondenterna. Det som är intressant att följa upp med följdfrågor för en person kan upplevas 
som ointressant för den andra. De respondenter som fick frågorna i förväg hade möjlighet att 
förbereda sig bättre än de som bara fick veta att intervjuerna skulle handla om det livslånga 
lärandet vilket gör att de förstnämnda hade möjlighet att komma med utförligare utsagor. Att 
bara använda sig av intervjuer gör att vi endast fått vad respondenterna tycker och tänker. De 
har inte visat i det dagliga arbetet hur de lägger grunden för det livslånga lärandet, därför 
kunde man ha kompletterat med observationer. 
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4 Resultat och Analys  

I detta kapitel tematiseras det empiriska resultatet och presenteras utifrån två teman. Det 
första temat är: Pedagogernas syn på det livslånga lärandet (4.1) Då det var två av 
intervjufrågorna som gick in i varandra och utsagorna på så sätt kom att likna varandra, så har 
vi valt att sammanfatta de under samma rubrik: Arbetet med det livslånga lärandet i den 

pedagogiska verksamheten (4.2) Analyserna följer direkt efter varje tema och kapitlet avslutas 
med en sammanfattning. 

 

4.1 Pedagogernas syn på det livslånga lärandet  

Utsagorna gav inte något entydigt svar på frågan om vad det är för grund för livslångt lärande 
som förskolan skall lägga. Det som de flesta respondenter ger uttryck för i intervjuerna är att 
förskolans främsta mål i det livslånga lärandet är att förskolan skall ge barn en tro på sig 
själva, stärka deras självförtroende och att de skall må bra. En respondent uttrycker det så här:  

 

Viktigast tycker jag är att barn blir starka i sig själva, att de får den här känslan om 
sig själva, jag kan och jag vill och jag vågar. Att jag betyder något, att jag är viktig 
för den jag är (Pedagog 7). 

 

För några av respondenterna framstår den sociala kompetensen som en viktig del i allt 
umgänge och att den har blivit viktigare i dagens samhälle. Eftersom inlärning sker i utbytet 
och samarbetet med andra barn och vuxna kan brister i den sociala kompetensen göra att den 
även påverkar barns inlärning. Uppstår problem i kamrat- och/eller vuxenkontakten kan det 
försvåra inlärningen. 

 

Det jag gör med barnen det gör jag i samspel med dem. Då blir det en process när vi 
jobbar ihop med barnen och också ihop med andra barn, allt det här gör vi ju 
tillsammans och då händer det någonting, då lär vi oss någonting av varandra 
(Pedagog 1). 

 

I ett flertal av intervjuerna ger respondenterna uttryck för hur viktigt det är att få barn att 
känna en glädje och nyfikenhet inför lärandet och att vi alla, vuxna som barn lär oss 
någonting varje dag. Samt att det är i samspel med andra som vi lär oss. 

  

Jag vill att alla ska få känna hur kul det är lära sig saker. Det man måste börja med 
är att få barn eller vuxna, eller vilka det än är som du ska föra in i lärandet, att få 
dem att känna att det ger något positivt tillbaka (Pedagog 6). 

 

I empirin talar några av respondenterna om morgondagens samhälle och om den framtid barn 
möter. Den tekniska utvecklingen går för närvarande oerhört fort framåt, vilket skapar en 
ovisshet över vad det är för kunskaper morgondagens barn behöver. 
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Det är ju också en grej som är, om man tänker på det här livslånga lärandet och 
framtiden och vad man ska fostra dem till, är ju också att världen är mindre och 
samhället mer internationaliserat. Jag hade en chef en gång som sa: ”vi ska fostra 
dagens barn till ett samhälle och yrken som ännu inte är uppfunna” (Pedagog 7). 

 

Flera av respondenterna framhåller att det efter det att förskolan fick sin läroplan (Lpfö 98) 
blivit viktigare att dokumentera varje barns lärande, för att hjälpa dem att få syn på sitt eget 
lärande.  Portfolio som är ett sorts samlingsmaterial och dokumentation som barnet själv kan 
ta aktiv del i ses av pedagogerna som en väg och som uppskattas av föräldrarna. En av 
pedagogerna utrycker det så här: 

  

Det är viktigt med Portfolion , att man kan gå tillbaka till exempel om du filmat eller 
tagit kort på någonting för ett halvår sedan och går tillbaka till bilden några månader 
senare och frågar: Kommer du ihåg vad du gjorde här? Då märker man att det ofta 
kommer till något mer. För barn bearbetar under gången så att säga (Pedagog 9). 

 

4.1.1 Analys 

I empirin framkom inget entydigt svar på frågan om vad det är för grund som förskolan skall 
lägga i det livslånga lärandet. Däremot var det flera av respondenterna som hänvisade Lpfö 98 
och att de arbetar utifrån den och de strävansmål som finns i den. Flera respondenter talade om 
vikten av att barnen skulle förstå och få en insikt i att det är roligt att lära och att det ger 
positiva effekter för barnen och deras framtid, vilket överensstämmer med vad Pramling m.fl. 
(2006) framhåller, att det är människans attityd och förhållande till lärande som är den allra 
viktigaste delen i lärandets process och att Skolverket (1999) skriver att det livslånga lärandet 
är beroende av den enskilde individens lust och motivation till lärande.  

En annan aspekt som respondenterna tog upp är att samarbetet med föräldrarna blivit mer 
betydelsefullt och att vikten av att få föräldrarnas syn på sina barn ökat. Det är för att alla barn 
har olika upplevelser och kunskaper innan de börjar på förskolan och det gör att det blir lättare 
för pedagogerna att möta varje enskilt barn där det befinner sig. Det stämmer väl överens med 
Jonstoijs (2000) samt Pramlings m.fl. (1999) tankar om att varje enskilt barn skall bemötas 
utefter deras egna erfarenheter, och att de ska få möjlighet att utveckla nya. Enligt Lpfö 98 är 
förskolans uppdrag bland annat att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran, utveckling och växande. En av förskolans uppgifter går ut på att i samarbete med 
föräldrarna arbeta för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
Pramling m.fl. (2006) menar att alla barn har olika erfarenheter och olika sorters byggstenar 
därför menar de att man inte riktigt att kan påstå att enbart förskolan lägger grunden. 

Ett antal av respondenterna gav uttryck för att det är tillsammans som barn och vuxna lär sig. 
Pramling m.fl. (2006) påpekar att barnens lärande sker tillsammans med andra i ett socialt 
sammanhang i början bara med hjälp av rörelser, gester och miner för att ju äldre de blir 
använda sig av tal och skrift. Det är också det sociala samspelet och den sociala samvaron som 
alla respondenter berör i empirin. Vikten av att barnen skall få ett gott självförtroende och en 
tro på sig själva som lärande personer. En respondent säger att förskolan skall uppmuntra och 
utmana barnen så att de vågar göra och testa nya saker och material.  
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Vilken grund för framtiden skall förskolan lägga? Den frågan hade några av respondenterna 
funderat på. Den tekniska utvecklingen går fort och många gånger har barnen mer kunskap än 
pedagogerna. Exempelvis är användningen av datorer utbredd långt ner i åldrarna. En 
respondent anser att barn är väldigt vetgiriga idag. Dom vet själva eller så vet de hur de kan 
söka information på datorn. Det tycker respondenten är intressant och att det har kommit de 
senaste åren. Jonstoij (2000) menar att det fanns en tid då vuxna kunde förutse vilka förmågor 
och faktakunskaper som ett barn skulle komma att ha behov av i sitt liv. Dagens snabba 
utveckling i samhället gör att kunskap snabbt blir föråldrad och det är svårt att förutse vilka 
kunskaper och färdigheter som barnen behöver i framtiden. En respondent berättade att hon 
hade en chef som en gång sagt att vi ska fostra dagens barn till ett samhälle och yrken som 
ännu inte är uppfunna. I Lpfö 98 står att ”förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt 
kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 
behöver”. (Utbildningsdepartementet, 1998:9). 

I arbetet har det inte tagits med utsagor från alla respondenter, då vissa av utsagorna var 
liknande. Vi valde då den utsaga som bäst passade vår frågeställning. 

 

4.2 Arbetet med det livslånga lärandet i den pedagogiska verksamheten 

Samtliga respondenter ansåg att det viktigaste uppdraget hos förskolan var att skapa goda 
samhällsmedborgare som skall vara till glädje och nytta för sig själva, andra och samhället. 
Förskolan skall vara ett komplement till hemmet, som skall vara rolig och trygg, och där det 
ska ges möjligheter att lära sig. Även det sociala samspelet var viktigt ansåg respondenterna. 
Det är verksamma pedagoger inom verksamheten som måste se och bejaka barnen, och på så 
sätt stärka deras självförtroende. Pedagogerna ska arbeta med värdegrunden och att utveckla 
barnens empatiska förmåga. Barnen skall också kunna känna att de duger som de är, och alla 
pedagoger inom verksamheten skall kunna plocka fram det specifika hos varje enskild 
individ. 

 

Vi är unika, var och en på sitt sätt (Pedagog 4). 

 

Merparten av respondenterna tog även upp att förskolan skall vara rolig och ge en bra start på 
livet, samt att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan skall t.ex. 
hjälpa barnen att förstå det roliga i lärandet, att ge dem en möjlighet att vidareutvecklas och få 
dem att lära för livet, inte bara här och nu. Barnen skall ha en tillåtande och stimulerande 
miljö som kan hjälpa dem ett steg till.  

 

Förskolan är ju inte bara en sorts förberedelse för skolan utan för hela livet (Pedagog 
2). 

 

Att lära för ett samhälle som ständigt förändras utrycker en pedagog så här: 
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Vi som pedagoger har ett uppdrag att få barnen att lära sig för ett samhälle vi inte 
vet hur det ser ut (Pedagog 7). 

 

En respondent menade också att om förskolan skall kunna leva upp till sitt uppdrag och kunna 
lägga en god grund, krävs det en bra administration för att verksamheten skall kunna bli så 
bra som möjligt 

 

Har du inget stöd av en bra administration eller en bra chef, då är det svårt 
(Pedagog 6). 

 

Samtliga respondenter i vår undersökningsgrupp ansåg att de arbetade med livslångt lärande 
varje dag. Antingen i form av planerade styrda aktiviteter, i dagsaktuella händelser eller i 
vardagssituationer. En respondent menade att när barnen kommer ut och får se ”hur det går 
till” i samhället är detta en del i det livslånga lärandet. Att låta barnen se att det finns ett syfte 
med allting. Till exempel att PET flaskorna i automaten blir pengar, eller ibland en lapp och 
sen pengar. Det är viktigt att se till att barnen förstår varför vi gör just detta. Det är viktigt att 
ge barnen ett syfte, utan syfte får de kanske inte heller någon nyfikenhet genom dessa 
vardagssituationer menade respondenten. Flertalet av respondenterna arbetade också mycket 
med demokrati och jämlikhet, i form av olika aktiviteter. 

Bland de respondenter som arbetade i socialt utsatta områden ansågs det särskilt viktigt att få 
de barnen att tro på sig själva och sin förmåga, att de kan, en respondent uttryckte att ”jobb 
lönar sig, och att det är roligt och spännande att jobba”.  

Genom att vara lyhörda i mötet med barnen arbetade många med att försöka locka fram 
nyfikenheten hos barnen, för att på så sätt kunna försöka spinna vidare på det som barnen 
pratar om eller intresserar sig för just nu.  

 

Det gäller att försöka fånga upp det här som kommer från barnen, men att man som 
sagt drar det lite längre iväg. Så de inte stannar vid det de redan vet utan att de 
kommer vidare (Pedagog 7). 

 

Flertalet av respondenterna planerade sin verksamhet på ett sådant sätt att barnen skulle bli 
medvetna om sitt eget lärande. Att ta fram barnens styrkor, berömma och stötta barnet samt 
använda barnen som goda exempel för varandra menade många att de gjorde.  

 

Det är väl just det här med att väcka nyfikenhet och viljan att lära mer. Att våga stå 
för sig själv, även om världen ser lite elak ut ibland. Att man vågar stå för sig själv 
(Pedagog 7). 

 

Respondenterna var också eniga om att man måste vara tydlig mot barnen och visa att det som 
är svårt för dig är lätt för mig och vice versa. Visa dem att även om något är svårt så måste 
man försöka många gånger. En av respondenterna ansåg det också viktigt att visa barnen att 
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man kan lära sig olika saker på olika sätt i olika miljöer och sammanhang, och att man måste 
synliggöra detta för barnen. Några respondenter menade också att de lär tillsammans med 
barnen, lärandet sker alltid ihop med andra, barn eller vuxna. 

 

Det är viktigt att de får positiv bild av sitt eget lärande att de blir medvetna om att de 
lär sig och att det inte blir en chock i skolan sen och att de tycker att det är roligt att 
lära sig, så de inte ser det som tråkigt (Pedagog 2) 

Barnen måste ha förståelse för nyttan och nöjet med lärandet (Pedagog 1). 

 

Några ständigt återkommande fraser i empirin var att se till att varje barn känner sig viktigt 
och delaktigt i gruppen. Alla måste få känna sig duktiga, och alla barn måste förstå att alla 
faktiskt behövs. Detta visade sig genom respondenternas förhållningssätt och handlande Den 
sociala samvaron visade sig också vara otroligt viktig. En respondent ansåg också att vi inom 
förskolan måste bli tydligare på att visa att det finns annan kunskap: ”Jag vet att hon behöver 
hjälp, hon kan inte knäppa, jag kan” Det är också kunskap. 

 

Att se att det är livskunskap, människokunskap något sådant (Pedagog 6). 

 

Tre av respondenterna tyckte att förskolans miljö var viktig på så sätt att det skulle vara en 
lärande miljö som de uttryckte det. Miljön skulle ses som den tredje pedagogen. Materialet 
skulle bytas ut ofta och det skulle vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Det skulle 
vara en tillåtande miljö, inga stängda dörrar och alla möbler, hyllor och material skulle finnas 
i barnens nivå 

 

4.2.1 Analys 

Precis som Pramling m.fl. (2006) skriver, så anser våra respondenter att förskolan är av stor 
betydelse inte bara inför kommande skolstarter utan också inför livet. Förskolan skall lägga 
grunden för ett livslångt lärande menade respondenterna. Enligt Lpfö 98 är ett av förskolans 
uppdrag just att lägga grunden för ett livslångt lärande. Redan när vi föds börjar det livslånga 
lärandet. (a.a., 2006). Att förskolan är ett komplement till hemmet, som skall vara rolig och 
trygg, och där det ska ges möjligheter att lära sig, var alla respondenter i empirin ense om, 
samt att det är vi inom verksamheten som måste se och bejaka barnen och på så sätt stärka 
deras självförtroende. Barnen skall kunna känna att de duger som de är, och vi inom 
verksamheten skall kunna plocka fram det specifika hos varje enskild individ, oberoende av 
social bakgrund eller eventuella svårigheter. Förskolan skall vara med och bryta betydelsen av 
den sociala bakgrunden och har därför som uppdrag att ge alla barn lika förutsättningar. 
(Skolverket 1999) 

Barns lärande sker tillsammans med andra och i ett socialt sammanhang. Att ta fram barnens 
styrkor, berömma och stötta barnet, samt använda barnen som goda exempel för varandra 
framkom av vår empiri att respondenterna strävade efter. Och precis som Pramling m.fl. 
(2006) menar, så är det hur barnen blir bemötta i sin nyfikenhet och sitt lärande som kommer 
att ha stor betydelse i utvecklandet av deras självständighet och identitet. Vidare tyckte 
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respondenterna att de strävade efter att vara lyhörda i mötet med barnen, för att på så sätt 
kunna locka fram nyfikenheten. Genom detta kunde de sen försöka spinna vidare på det som 
barnen pratar om eller intresserar sig för. Barnen kommer att under deras första levnadsår lära 
sig mycket mer än de kommer att göra senare i livet ansåg Pramling m.fl. (2006) och genom 
positiva och engagerade pedagoger blir det också positiva och initiativrika barn. Skolverket 
(1999) skriver också om att det livslånga lärandet är beroende av den enskilda individens lust 
och motivation till lärande. Enligt Lpfö 98 (utbildningsdepartementet, 1998) skall förskolan 
främja lärande och återigen visar det sig tydligt att pedagogerna i förskolan har en viktig roll 
när det gäller små barns lust till lärande. Detta kan vi tydligt se i vår empiri. Respondenterna 
arbetar utifrån metoder att få barnen att förstå det roliga i lärandet, och att ge dem en 
möjlighet att vidareutvecklas. 

Jonstoij (2000) skriver om ett förändrat samhälle, där vi idag inte längre vet vad barnen 
kommer att ha för behov senare livet. Dagens snabba utveckling i samhället gör att kunskap 
lätt blir föråldrad. I empirin framgår det att en av respondenterna är lite orolig över detta. 

Respondenterna var också eniga om att man måste vara tydliga mot barnen och visa att alla 
har svårigheter och tillgångar, vuxna som barn. Det är viktigt precis som Skolverket (1999) 
hävdar att barn tidigt blir medvetna om vad de kan, visa dem att även om något är svårt så 
måste man försöka många gånger. Som pedagoger måste man hjälpa dem att lyckas. På sätt 
kan vi stärka deras självkänsla. Barn som blir bemötta med positivism i sitt lärande får ny lust 
och energi att fortsätta lära genom hela livet. De barn som får andra erfarenheter kan istället 
förlora sin tilltro till sitt eget lärande och sin förmåga (a.a., 1999). 

Av empirin framkom det också att det ansågs viktigt i begreppet ett livslångt lärande, att visa 
barnen att man kan lära sig olika saker på olika sätt i olika miljöer och sammanhang, och att 
man måste synliggöra detta. Larsson (1996) menar även han att de flesta människor lär sig 
olika beroende på vilken livssituation de befinner sig i. Detta gäller naturligtvis även barn. 
Det framkom också av empirin att lärandet sker tillsammans med andra hela tiden, s.k. 
samlärande. 

Även det sociala samspelet var viktigt ansåg respondenterna. Vi måste se till att varje barn 
känner sig viktigt och delaktigt i gruppen. Verksamheten måste ha ett förhållningssätt och ett 
handlande som visar på respekt för andra människor. Förskolan måste bli tydligare på att visa 
att det finns annan kunskap: ”Jag vet att hon behöver hjälp, hon kan inte knäppa, jag kan” Det 
är också kunskap. Detta menar också Pramling m.fl. (1999) är viktigt. Pramling m.fl. (1999) 
anser att det livslånga lärandet på sikt ska ge barn möjlighet att tillägna sig de specifika 
kunskaper, som utgör den gemensamma referensram alla människor behöver för att leva och 
delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. 

I empirin har det också framkommit att om förskolan skall kunna leva upp till sitt uppdrag 
och kunna lägga en god grund, krävs det en bra administration för att verksamheten skall 
kunna bli så bra som möjligt. Skolverket (1999) och Ellström m.fl. (1996) hävdar även dem 
att det livslånga lärandet inte kan uppfyllas ovanifrån och det livslånga lärandet kan inte 
styras. Det statliga ansvaret handlar om att skapa förutsättningar för individer och företag, 
samt investering i utbildning och lärande (a.a., 1996). 
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4.3 Sammanfattning av resultatet 

Det framkom att respondenterna har en ganska diffus uppfattning om det livslånga lärandet 
som begrepp. Respondenterna är skickliga på att berätta om deras uppdrag och verksamhet, 
men när det handlar om definitionen av begreppet framkom det inget entydigt svar på frågan 
om vad det är för grund som förskolan skall lägga i det livslånga lärandet. Däremot hänvisade 
de flesta respondenterna till Lpfö 98 (utbildningsdepartementet, 1998) och att de arbetar 
utifrån den och de strävansmål som finns. Respondenterna i vår undersökning var eniga om 
att förskolan har en stor betydelse för att ge barnen en tro på sig själva och sitt lärande, samt 
att alla är olika och har olika svårigheter och tillgångar, och man skall respektera varandra för 
detta. Man lär sig tillsammans med andra och i ett socialt sammanhang. Det framgick också i 
vår empiri att förskolans uppdrag handlar om att visa barn att det är roligt att lära sig nya 
saker, och att vi ska kunna ge barnen goda förutsättningar för att kunna vidareutvecklas. För 
att verksamheten skall bli så bra som möjligt måste det finnas en administration/ledning som 
stöttar och uppmuntrar med både resurser och kompetensutveckling. 

Det framgick ändå av vår empiri att våra respondenter anser att förskolan är av stor betydelse, 
inte bara inför kommande skolstarter, utan också inför livet. Respondenterna anser också att 
förskolan är starten på det livslånga lärandet, och inledningen på det formella lärandet. 
Empirin visade också att det ansågs viktigt i begreppet ett livslångt lärande, att visa barnen att 
man kan lära sig olika saker på olika sätt i olika miljöer och sammanhang, och att man måste 
synliggöra detta. Det framgick också att det inte endast är den kunskap som man läser sig till 
som är kunskap, utan livskunskap menar de också är en form av kunskap som alla individer 
behöver inför framtiden och ett demokratiskt samhälle. 

Vi har i vår empiri inte sett någon skillnad i synsätt som kan relateras till de skilda områden 
som förskolorna ligger i. Samtliga respondenter oavsett var de arbetar ger uttryck för att de 
vill ge barn en tro på sig själva som lärande individer och skapa en atmosfär där barn får 
känna glädje och nyfikenhet inför lärandet. Gemensamt för alla förskolorna var att det fanns 
respondenter som framhöll vikten av god social kompetens eftersom den blir allt viktigare i 
umgänget med andra och i dagens samhälle. En respondent uttryckte oro inför morgondagens 
samhälle och den framtid barnen går till mötes. Vilken kunskap behöver morgondagens barn? 
Den frågan skapade en del funderingar hos flera av respondenterna.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion om metod och resultat samt de tankar och funderingar 
som har väckts under arbetets gång. Diskussionen styrs av våra frågeställningar. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer då vi var intresserade av 
vad respondenterna tyckte och tänkte om det livslånga lärandet och hur det syns i den dagliga 
verksamheten. En semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2002) en intervju där 
intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema, men 
ordningsföljden på frågorna kan variera. Frågorna brukar också vara mer allmänt 
formulerande än vid strukturerade intervjuer. Vid dessa intervjuer finns också möjlighet till 
uppföljningsfrågor för att reda ut eventuella missförstånd eller oklarheter (a.a., 2002). För att 
få en gemensam bas för vår undersökning bestämde vi oss för att ha tre öppna frågor och om 
någonting var oklart kunde vi följa upp med eventuella följdfrågor.  

Enligt Bryman (2002) är fördelen med öppna frågor den att respondenterna kan svara med 
sina egna ord och formuleringar. Öppna frågor lämnar också utrymme för originella eller 
oförutsedda svar eller reaktioner, svar som intervjuaren inte kunnat förutse när de formulerade 
frågorna (a.a.). Därför är det viktigt att intervjuerna är semistrukturerade så att vi har 
möjlighet att följa upp de svar respondenterna ger. Vidare menar Bryman (2002) att med 
öppna frågor leder inte intervjuaren respondenten åt något håll.  

Vi valde att i vår empiri använda oss av diktafoner för att spela in intervjuerna. I en kvalitativ 
intervju anser Bryman (2002) att intervjuaren är intresserad av vad respondenterna säger och 
hur de säger det. Då intervjuaren spelar in intervjuerna kan hon/han koncentrera sig helt och 
hållet på vad respondenterna säger och i slutändan få en fullständig redogörelse av de utbyten 
som ingått i intervjun (a.a., 2002). Det stämmer väl överens med de erfarenheter vi gjorde. Vi 
kunde koncentrera oss på det som framkom i intervjun och följa upp med frågor så 
respondenten fick möjlighet att tänka till och fördjupa sitt svar. Det var ingen av 
respondenterna som inte godkände att vi spelade in intervjun. Dock var en av dem försiktig i 
början och upplevde det som lite ovant men hon jämförde det med när hon intervjuar barn. Då 
använde hon själv sig utav diktafon. Efter ett tag flöt intervjun på och hon kände sig bekväm 
med situationen. Längden på intervjuerna varierade stort. Den kortaste var på cirka 10 minuter 
och den längsta ungefär 30 minuter lång, men de flesta låg i intervallet mellan 15-20 minuter. 
Då vi använde oss av öppna frågor visste vi inte i förväg hur långa svaren skulle bli. Trots att 
en intervju enbart varade i 10 minuter gav respondenten ändå en djupgående utsaga. Flera av 
våra citat är hämtade från denna utsaga. Sedan transkriberade vi frågorna och respondenterna 
gavs möjlighet att komplettera sina svar. Vilket ingen av dem gjorde. Att använda sig av 
öppna frågor gav långa svar vilket i sin tur gjorde att transkriberingen av svaren tog lång tid 
och mycket kraft. Vi anser ändå att det var den bästa metoden för att få de svar som vi var 
intresserade av och för att empirin skulle bli bra. De nackdelarna som vi upptäckte vara att vi 
tror att vi hade fått ut mer av många intervjuer om vi hade haft möjlighet att medverka båda 
två vid varje intervjutillfälle. För även om man använder sig av samma huvudfrågor, så ställer 
man kanske inte samma sorts följdfrågor.  En aspekt som vi också vill lyfta in är att de 
pedagogerna som hade möjlighet att få frågorna i förväg hade möjlighet att förbereda sig på 
ett helt annat sätt än de som fick frågorna först under intervjun, vi tror inte att det hade 
förändrat vår empiri närmelsevis, möjligtvis hade utsagorna kunnat bli något längre.  
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5.2 Resultatdiskussion 

När vi påbörjade vårt arbete med det livslånga lärandet, hade vi en ganska klar bild av hur 
pedagoger ute i verksamheten såg, tyckte och tänkte om begreppet. Vi förutsatte att 
pedagogerna skulle behöva tänka igenom riktigt noga innan de svarade på frågan, vad det 
livslånga lärandet innebär och står för. Just denna eftertänksamhet uteblev helt och de hade 
ganska mycket att berätta om hur de såg på begreppet samt hur det kom till uttryck i 
verksamheten. Pedagogerna var väldigt öppna och berättade mycket. Vår uppfattning är ändå 
fortfarande att pedagogerna har en ganska diffus kännedom om begreppet, även om allt det 
som de tar upp ändå ingår både i vårt uppdrag och i arbetet med livslångt lärande. Vi menar 
inte att pedagogerna inte vet vad de pratar om, vi menar att eftersom begreppet att lägga 
grunden för ett livslångt lärande inte finns definierat någonstans ger det liv åt egna tolkningar, 
vilket gör att begreppet helt urholkas. 

När vi sökte litteratur till vårt ämne hittade vi väldigt mycket om det livslånga lärandet utifrån 
en arbetslivs- och ekonomisk synvinkel, men inte vilken del som förskolan skulle förfoga 
över. Det finns inte någonstans en tydlig definition av begreppet för oss inom förskolan. Att 
förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande det vet vi, men det finns inte någonstans 
klart angivet vad den grunden skall bestå av. Ändå tar Pramling m.fl. (1999), Ellström m.fl. 
(1996) och Skolverket (1999) upp att det är just den uppgiften som förskolan har. Pramling 
m.fl. (1999) beskriver arbetet inom förskolan precis så som våra respondenter i vår empiri 
gjorde, och på liknande sätt som vi själva verkar inom verksamheten. Förskolan skall vara 
rolig, trygg och full av aktiviteter som skall tillfredsställa barns nyfikenhet. Men vad det är för 
grund som det handlar om vet inte heller Pramling m.fl. (1999). De liksom vi menar att man 
inte kan säga att förskolan lägger en grund, eftersom barn har olika bakgrund och 
förutsättningar. Det hade varit intressant att fråga utbildningsdepartementet om vad som avses 
med att lägga grunden för livslångt lärande? Vet de själva vad det är som de skrivit eller är det 
en fras som är så komplex och föränderlig att den kan ändras precis så som Skolverket (1999) 
hävdar. Skolverket menar att begreppet livslångt lärande är ett vagt begrepp som kan anpassas 
utifrån var och en beroende på intresse. De menar att begreppet har en sorts öppenhet som gör 
att de som har ett utbildningspolitiskt intresse kan uttrycka sig och sina åsikter och samtidigt 
använda begreppet.  

I vår empiri framkom att respondenterna ansåg att social kompetens var det viktigaste i det 
livslånga lärandet. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skrivs om den värdegrund som 
skall ligga till grund för arbetet på förskolan. Där ”människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämlikhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta är värden som skall hålla levande i arbetet med barnen”. 
(Utbildningsdepartementet, 1998:7). När respondenterna talar om social kompetens är det vår 
tolkning att de anknyter till värdegrunden. Problemet uppstår när respondenterna endast talar 
om social kompetens och inte lyfter fram lärandet som en viktig faktor i förskolan. Det är inte 
vad Sveriges utbildningsminister vill med förskolan. Tidningen Förskolan har ett reportage 
om förslaget till ny skollag och där skrivs att förskolan föreslås bli en egen skolform och där 
fokus skall ligga på barns rätt till utveckling och lärande. (Ingvarsdotter, 2009).  Problemet 
uppstår då lagen förespråkar en sak och där de som arbetar med barnen anser något annat. 
Vad menar respondenterna med social kompetens? Den frågan ställdes aldrig i vår empiri 
eftersom den inte var relevant för vårt syfte och vår frågeställning.    

Om den sociala kompetensen är så viktig som respondenterna anser att den är, vad händer då 
med de barn som trots intensivt arbete ändå inte lyckas i sociala sammanhang? Vad har 
samhället för plats för dem? Pramling m.fl. (1999) skriver att det livslånga lärandet skall ge 
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barnen möjlighet att tillägna sig de kunskaper som tillsammans utgör den gemensamma 
referensram alla människor behöver för att leva och att aktivt delta i ett demokratiskt 
samhälle. Vidare skriver författaren att variation och en mångfald är viktiga i ett samhälles 
utveckling både på individuell och på kollektiv nivå Detta inte minst därför att variationen 
och mångfalden utgör viktiga faktorer i all utveckling, individuell så som kollektiv. Det måste 
med andra ord finnas enskilda människor med olika perspektiv och kunskaper.  (Pramling, 
1999). Det tankesättet ger hopp för de individer som har stor kunskap och talang men kanske 
inte har den bästa sociala förmågan. Vårt samhälle måste bereda plats för alla individer 
oavsett vilka förmågor de förfogar över eller saknar. 

Det borde gå att kombinera arbetet med värdegrunden och arbetet med lärandet eftersom 
värdegrundsarbetet skall ligga som en grund för förskolans övriga arbete. Värdegrunden är 
det förhållningssätt som skall genomsyra förskolan. Därför är det förvånansvärt att 
respondenterna ansåg att den sociala kompetensen så viktig och att lärandet fick en 
underordnad betydelse. Dock var det ändå flera utav respondenterna som talade om lärandet 
och hur viktigt det är. En av respondenterna ansåg det också viktigt att visa barnen att man 
kan lära sig olika saker på olika sätt i olika miljöer och sammanhang. I rapporten Debatten om 
det livslånga lärande. Den nationella konsultationen om EU-kommissionens memorandum om 
livslångt lärande (Utbildningsdepartementet, 2001) skriver författaren att även om 
barnet/individen lär sig i alla miljöer innebär det inte att alla miljöer är lika stimulerande och 
ger lika goda förutsättningar för lärande. Personlig motivering till att lära sig och en mångfald 
av inlärningsmöjligheter är det som slutligen avgör om det livslånga lärandet skall lyckas. 
(a.a. 2001). Tre utav respondenterna talade även om miljön som en tredje pedagog och där 
miljön skulle underlätta inlärningen. Stimulerande och tillåtande miljö som inspirerar till 
forskande och där allt material finns tillgängligt för barnen. 

Går vi tillbaka till de ursprungliga tankarna om livslångt lärande från 1970-talet så var det 
bland annat ur en jämlikhetssynpunkt som tankarna formulerades. Med lika utbildning så 
skulle människor få en likvärdig lön och en likvärdig tillvaro. De ekonomiska klyftorna skulle 
minska. (Rubensson, 1996).  Tanken som respondenterna har bakom arbetet med den sociala 
kompetensen är också att utjämna klyftorna. Att blyga barn vågar ta för sig mer samt att de 
barn som är mer verbala och socialt kompetenta skall få en förståelse för de mer försiktiga 
barnen och låta dem ta plats ibland.  

Vi tycker att det är ganska märkligt att det snart har gått över tio år sedan förskolan fick sin 
läroplan, men man kan fortfarande inte hitta en klar definition av begreppet. Skolverket 
skriver om en grund som förskoleklassen/skolan ska lägga som innefattar läsa, skriva och 
räkna. Var kommer förskolan in i detta? Menar de att vi ska lägga en grund som skolan sedan 
skall bygga vidare på, precis så som Pramling m.fl. (1999) utrycker det? Men vi ställer oss då 
frågande till om alla barn verkligen kan få samma grund inför skolstarten. Tar man då hänsyn 
till de olika sociala bakgrunder barnen har, och hur länge de gått på förskolan? Med hänsyn 
till det så borde det kanske finnas en textrad i läroplanen som uttrycker att förskolan skall 
lägga grunden för det livslånga lärandet utifrån barnens olika förutsättningar? Även 
Skolverket (1999) skriver om en s.k. grund som förskolan lägger, samtidigt som de skriver att 
förskolan skall vara med och bryta betydelsen av den sociala bakgrunden och har därför som 
uppdrag att ge alla barn lika förutsättningar. Vi hävdar att förskolan kan hjälpa till att minska 
klyftorna, men inte att vi helt ska kunna minska betydelsen. Om vi ska kunna ge alla barn lika 
förutsättningar så måste nog förskolan i första hand också bli obligatorisk. Som det ser ut i 
dagens samhälle anser vi att vi enbart kan sträva mot detta. 
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Vi trodde när vi började skriva vår uppsats att detta var ett relativt nytt begrepp inom 
förskolan, ett begrepp som uppkom i samband med Utbildningsdepartementets utgivning av 
läroplanen 1998. Vi upptäckte ganska snabbt att så inte var fallet. Idén om livslångt lärande 
presenterades för första gången för över trettio år sedan av UNESCO. Då sågs det livslånga 
lärandet som ett sätt för den enskilda individen att ta tillvara lärandets möjligheter, vi tycker 
att det synsättet lever kvar mycket än idag. Även om det idag handlar mer om att varje individ 
ska ha möjlighet till en utbildning när som helst i livet. Likväl tror vi så är det en önskan om 
ett bättre samhälle och en högre livskvalitet som ligger till grund för begreppet. 

Efter det att vi varit i kontakt med Utbildningsdepartementet som hänvisade till propositionen 
som skrevs inför att förskolan skulle få sin läroplan stärks vår uppfattning om att meningen 
och begreppet grunden för livslångt lärande finns med i läroplanen för att markera att nu 
tillhör även förskolan det officiella utbildningsväsendet.  I Lärarnas tidning (Svensson, 2009) 
kan man läsa att genom regeringens förslag som presenterades juni 2009 kommer 
förskolläraren få ett ökat ansvar, och begreppet undervisning kommer att införas i förskolan 
för att tydliggöra att förskolan är det första steget i det officiella utbildningsväsendet.  

Fram till dess att vi läste regeringens förslag har vi ansett det vara märkligt att man gör 
förskolan till en del av det officiella utbildningssystemet, tillhandahåller förskolan en läroplan 
som i och för sig endast innehåller strävansmål, men med textraden att förskolan skall lägga 
grunden för ett livslångt lärande, likväl är förskoleklassen och förskolan fortfarande inte 
obligatoriskt utan frivillig. Hur tänker då våra politiker när de talar om den grund som 
förskolan ska lägga? Det finns ändå fortfarande barn som aldrig kommer att gå i förskolan 
eller förskoleklassen. De barnen är emellertid inte så många men det finns ändå en grupp som 
framförallt utgörs av nyanlända invandrare och flyktingbarn som inte kommer i kontakt med 
förskolan.  Missar dessa barn något, eller hur tänker våra politiker? Vår förhoppning är att en 
definition av begreppet livslångt lärande också kommer att infinna sig allteftersom 
regeringens förslag träder i kraft. 

En sak som framkom ur vår empiri var att det fanns pedagoger som ansåg att inomhusmiljön 
var viktig för barns fortsatta lärande. De talade om miljön som den tredje pedagogen. Möbler 
och material skulle finnas tillgängligt för barnen och det skulle vara tillåtet att använda det 
utan att hela tiden behöva fråga en pedagog om tillåtelse. Dörrar skulle vara öppna så att 
barnen kunde röra sig fritt mellan olika aktivteter. Barn kommer från olika förskolor till 
förskoleklassen med olika sorters erfarenheter beroende på vilken pedagogik som förekommit 
på de förskolor de gått på. Kan vi då påstå att alla har fått samma ”grund” från sin 
förskoletid? För alla förskolor skall ändå arbeta utifrån samma läroplan. Eller är det så att 
beroende på vilken förskola barnen gått på så har de fått olika syn på sitt eget lärande och en 
tro på sig själva som skiljer sig från övriga och kanske utgör en grund som ingen annan har.  

En stor fördel med läroplanen är att den endast har strävansmål som det är upp till pedagoger 
och förskolor att utforma verksamheten utifrån. Förskolan skall främja lärandet och det kräver 
att verksamma pedagoger diskuterar vad begreppen kunskap och lärande står för. Det som vi 
upplever som positivt med läroplanen, friheten att utforma verksamheten utifrån egna tankar 
och idéer kan också bli till en nackdel om skolan förväntar sig att barnen från olika förskolor 
skall ha samma kunskaper eller ”grund”. Återigen kommer vi till att det inte finns någon 
definition av begreppet grunden för livslångt lärande. Skolverket (1999) skriver att livslångt 
lärande inte kan implementeras uppifrån, utan att det statliga ansvaret handlar om att skapa 
förutsättningar för individer, företag och investering i lärande och utbildning. Kanske vore det 
inte så dumt att i första hand ge förskolan en definition av begreppet att arbeta efter. 
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Slutligen till det som kanske fick oss att fundera allra mest under arbetets gång. En respondent 
berättade att hon hade en chef som en gång sagt att vi ska fostra dagens barn till ett samhälle 
och yrken som ännu inte är uppfunna. Är detta skrämmande? Eller finns det en utmaning i 
uttalandet som gör arbetet mer spännande? Vi har aldrig tidigare funderat över detta fenomen, 
men visst är det sant. Dagens snabbt växande samhälle gör att somliga nya idéer är gamla 
bara efter några timmar. Hur ska vi kunna rusta barnen för ett samhälle som antagligen 
kommer att se mer annorlunda ut än vad vi i vår vildaste fantasi kan tänka oss? Ett intressant 
och laddat betänkande som vi nog kommer att bära med oss resten av våra år inom förskolans 
verksamhet. 

  

5.3 Fortsatt forskning 

Det vore av intresse att i fortsatt forskning ta reda på vad politikerna egentligen åsyftar med 
begreppet att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vad var deras ambitioner 
när de skrev in det Läroplanen? Anser de att deras intention med begreppet fullföljs inom 
förskolan, eller vill de förnya eller förändra begreppet?  

Med ett samhälle som ständigt förändras och detta väldigt snabbt, borde inte den svenska 
förskolan bli obligatorisk, med tanke på vad barnen ska rustas för? Detta är något av det som 
vi anser verkar intressant att forska vidare i. 
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Vetenskapsrådet 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 



 

Bilaga  

Intervjufrågor: 

 

- Vad anser du är förskolans uppdrag? 

 

 

- Enligt förskolans läroplan skall förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande, vad 
betyder det för dig? 

 

 

- Arbetar du med ett livslångt lärande? Hur? 

 


